
ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้
(บาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

1. สร้างสังคมท่ี
ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

การจัดกิจกรรมเพ่ือทบทวน
ค่านิยมหลักของสถาบัน
พระปกเกล้า KPI-D เพ่ือ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ค่านิยม ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการ
ปลุกจิตส านึกภายในให้แก่
บุคลากร สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้าง
ค่านิยมร่วมกันท้ังสถาบัน

(1) การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ทบทวนค่านิยมของ
สถาบันพระปกเกล้า KPI-D

 เพ่ือเป็นการปรับฐานคิด
ให้บุคลากรไม่ทนต่อการ
ทุจริต ยึดม่ันหลักธรรมาภิ
บาล ความซ่ือตรงและตรง
ต่อเวลา สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม

   อยู่ระหว่างด าเนินการ

   ด าเนินการแล้ว

คณะท างานเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ ร่วมกับงานบุคคล ส านักงานเลขาธิการ จัด
กิจกรรมทบทวนค่านิยมของสถาบันฯ KPI-D ในการอบรมสัมมนาพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี 2565 ในหัวข้อ “MindSet : ผูกมิตรเพ่ือนร่วมงานสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วม” เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ
 ห้องภูวนาถประชาธิปก ฝ่ังห้องเรียน สถาบันพระปกเกล้า โดยมีผู้บริหารฯ 
พนักงาน และเจ้าหน้าท่ีของสถาบันพระปกเกล้า มีการแสดงทัศนคติ และ
ค่านิยมท่ีดีร่วมกัน มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนท างานด้วยความเป็นกลางทางการ
เมือง ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต และร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ เปิดโอกาสในการท างานด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วม นอกจากน้ี ได้จัดกิจกรรมเพ่ือทบทวนค่านิยมหลักของสถาบัน ผ่าน
กิจกรรมอ่ืน ได้แก่ บทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อ านวยการส านัก/
วิทยาลัย) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า KPI-D

62,000 คทง. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมฯ/งาน

บุคคล

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ของสถาบันพระปกเกล้า

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(วันท่ี 1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565)
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(2) กิจกรรมการขับเคล่ือน
 KPI DNA เพ่ือสร้าง
ค่านิยม และเคร่ืองมือใน

การฝึกอบรมผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในแต่
ละหลักสูตร ผ่านค่านิยม
หลัก 3 ประการ ได้แก่ KPI
 : 
Knowledge/Publicness/I

ntegrity

   อยู่ระหว่างด าเนินการ

   ด าเนินการแล้ว

คณะท างานเพ่ือขับเคล่ือน KPI DNA ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมค่านิยม
ร่วม KPI DNA ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าท่ีของสถาบันพระปกเกล้า 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการทุกระดับ รวมถึง

พนักงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าความรู้ค่านิยม KPI DNA ส่งเสริม
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า มีความรู้ มี
คุณธรรม และมิจิตสาธารณะ เป็นการด าเนินการเพ่ือขับเคล่ือนและปลูกฝัง
ค่านิยมด้านความซ่ือสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืนต่อการท างานในอาชีพของ
ตนเองไม่บิดเบือนเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตัว ครองตน ครองงาน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนงานบริหารงานบุคคลได้จัดอบรม "โครงการ

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมค่านิยม KPI DNA" ระหว่างวันท่ี 23 - 24 มีนาคม 2565 ณ 
โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
แต่ท้ังน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 
ท าให้ต้องเล่ือนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสฯ ดังกล่าว เพ่ือความปลอดภัยด้าน
สุขภาพของผู้เข้ารับการอบรม

ไม่มี คณะท างาน
พัฒนาและ

ขับเคล่ือนการ

สร้าง KPI DNA
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2. สกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย

การก าหนดนโยบาย แนวทาง 
มาตรการ หรือโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือป้องกันการทุจริตและ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล

การจัดท ามาตรการในการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบาย ได้แก่ มาตรการ

ส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง/ 
มาตรการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต/ 
มาตรการป้องกันการรับ
สินบน

   อยู่ระหว่างด าเนินการ

   ด าเนินการแล้ว

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ทบทวนประกาศมาตรการในการสกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 3 มาตรการ โดยประกาศให้ยึดถือปฏิบัติต่อเน่ืองใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด ต่อไป ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความ

โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง/ มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต/ 
มาตรการป้องกันการรับสินบน

ไม่มี คทง. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมฯ/
ส านักงาน

เลขาธิการฯ

3. พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

1) ผู้บริหารสูงสุดประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy) และก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา

หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส

การประกาศนโยบายการ
ไม่รับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
(No Gift Policy)

   อยู่ระหว่างด าเนินการ

   ด าเนินการแล้ว

 (1) เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
(No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร/พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี ร่วมในการปฏิบัติตาม
นโยบาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของสถาบัน
พระปกเกล้า บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถาบัน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (Appication Line) 
 (2) ประชาสัมพันธ์การเพ่ิมช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเร่ืองทุจริต ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า

ไม่มี ส านักงาน
เลขาธิการ
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ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันการทุจริตฯ และนโยบาย
ของรัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน

   อยู่ระหว่างด าเนินการ

   ด าเนินการแล้ว

ส านักงานเลขาธิการฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะมีการก ากับติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อเลขาธิการฯ หรือรองเลขาธิการฯ ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประจ า

ทุก 6 เดือน

ไม่มี ส านักงาน
เลขาธิการ

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ น า
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน
มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้
เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส

การพัฒนาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (Intrgrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) ผ่าน
ช่องทางการส่ือสาร

หลากหลายช่องทางของ
สถาบันฯ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ฯ ให้แก่บุคลากรของ
สถาบันฯ

   อยู่ระหว่างด าเนินการ

   ด าเนินการแล้ว

มีการน าผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intrgrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี พ.ศ. 2564 เข้าการประชุม
ผู้บริหารฯ พนักงาน และเจ้าหน้าท่ี ของสถาบัน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ น า
ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานมาพัฒนาองค์กรให้เกิดคุณธรรมและความ
โปร่งใส รวมท้ัง สถาบันได้มอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการฯ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการการประเมินคุณธรรมและคความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ((Intrgrity and Transparency Assessment
 : ITA) ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับทราบ ผ่านช่องทางส่ือสารหลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่ ไลน์ของสถาบันฯ เฟสบุ๊คสถาบันฯ อีเมล์ของบุคลากรทุกคน 
รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ผ่านวีดีโอส้ัน การประชุมผู้บริหารฯ และพนักงาน 
ประจ าเดือน เป็นต้น

ไม่มี ทุกส านัก/
วิทยาลัย ศูนย์

และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง
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